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مكتب ممثل اللجنة الرباعية يربط "إس إيه بي ) " (SAPبثماني جامعات فلسطينية بهدف تعليم المهارات التقنية والخبرة
العملية الالزمة للطلبة لتمكينهم من المشاركة في "بيئة التقنية-العالية العالمية التابعة لـ "إس إيه بي "
29أبريل 2015
فلسطين
انضمت اليوم ثماني جامعات فلسطينية إلى برنامج تحالف الجامعات من "إس إيه بي" ،بهدف تأهيل الطلبة الخريجين في هذه الجامعات تأهي ا
ل االيا ا وإسسابهم المهارات اسأساسية
التي تحتاجها قوى العمل في القرن الحادي والعشرين .
وفي حفل اإلالن الذي ّ
نظم في مدينة رام هللا ،تم التوقيع الى سلسلة من االتفاقيات التي ستؤدي إلى تعزيز فرص العمل أمام الشباب الفلسطيني بشسل ملحوظ بين ماريتا ميتشين،
النائب اسأول للرئيس للستثمارات االستراتيجية لدى "إس إيه بي" ،املقة برمجيات اسأامال العالمية ،وادد من رؤساء وسبار ممثلي تلك الجامعات .
وق ام مستب ممثل الربااية برااية وتنظيم التوقيع الى هذه االتفاقيات في إطار امله الى تطوير االقتصاد الفلسطيني .وامل المستب مع مسؤولين سبار في "إس إيه بي" بمنطقة
الشرق اسأوسط وشمال إفريقيا لربط الشرسة بالجامعات الفلسطينية ،بهدف تمسين هذه الجامعات والطلبة الدارسي ن لتخصصات في تقنية المعلومات أو اسأامال من الوصول إلى
منهج "إس إيه بي" الدراسي المتقدّم ،ما يتيح لهم استساب المهارات والخبرات اللزمة للعمل في بيئة أامال االمية تتسم بالتقنيات العالية .
وتهدف "إس إيه بي" ،الوة الى انضمام الجامعات الفلسطينية إلى برنامج تحا لف الجامعات ،إلى المساادة في وضع خريطة طريق للوظائف ابر "برنامج المهنيين الشباب"،
تسون اونا ا للخريجين الحاملين لدرجات أساديمية في تخصصات اسأامال والعلوم والمال وتقنية المعلومات .وسيحظى الطلبة الفلسطينيون الذين يستوفون معايير االشتراك في
البرنامج بفرصة نيل التدريب الى حلول "إس إيه بي" وأدواتها ومنتجاتها المبتسرة .وي ُسهم "برنامج المهنيين الشباب" بتزويد الشباب من أبناء المناطق التي يجري تنفيذه فيها،
بمهارات "إس إيه بي" التي تُضاف إلى معارفهم وثقافاتهم المحلية ،ما يُسسبهم ميزات تنافسية تسااد الى فتح مزيد من اآلفاق الوظيفية أمامهم ضمن منظومة "إس إيه بي" من
الشرساء والمتعاملين ،ويُعدّهم إاداداا أمثل للنخراط في االقتصاد الرقمي المزدهر .
وبهذه المناسبة ،قالت ميتشين ،التي تشغل سذلك منصب المدير التنفيذي لمعهد "إس إيه بي" الشرق اسأوسط وشمال إفريقيا للتدريب والتنمية ،إن "إس إيه بي" تؤمن بأن تسنولوجيا
المعلومات "مهمة في رسم صورة أسثر إشراقا ا لحياة الشعوب في منطقة الشرق اسأوسط" ،معربة ان فخرها بلعب دور حيوي في هذا اإلطار في فلسطين .وأضافت" :يمسن تنمية
المواهب في فلسطين لخلق مهارات ووظائف تعود بالنفع الى االقتصاد المحلي وا لى المنطقة سلها ،ونحن نشجع شرساءنا في منظومة "إس إيه بي" الى لعب دور في خلق
فرص العمل وتوسيع آفاق المستقبل أمام الشباب".

من جانبه ،رأى رئيس بعثة مستب ممثل اللجنة الربااية ،سيتو دي بور ،أن المجال متا ٌ
ح أمام قطاع تسنولوجيا المعلومات ليلعب دورا ا سبيرا ا في النمو االقتصادي الفلسطيني
وتعزيز فرص العمل ،معربا ا ان سعادته بأن تمسك "إس إيه بي" بزمام المبادرة للدفع بهذا التوجّه قُدماا .وقال دي بور إنه يتطلع إلى بناء القة وطيدة ومستمرة مع "إس إيه
بي" ،والعمل مع مجتمع شرسات تسنولوجيا المعلومات الدولية لتقديم مساهمة حقيقية تُحدث نقلة نواية في هذا القطاع .وأضاف" :يُع ّد قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت
الفلسطيني قطااا ا خدميا ا مهما ا ومتنامياا ،ونحن نرى أن "إس إيه بي" يمسن أن تسااد في تحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع ،وتسااد في االستفادة من هذه الجودة ،مع
إضفاء تنافسية نسبية في اسأجور الممنوحة للموظفين في هذا القطاع ،لخلق الفرص وتشجيع االستثمار في اسأراضي الفلسطينية ".

وفي السياق نفسه ،أوضحت إيناس أبو لبن ،مستشارة تطوير القطاع الخاص في مستب ممثل اللجنة الربااية ،أن هذه المنطقة ظلت ،منذ العام  ،2007إحدى أسرع اسأسواق نمواا
لدى "إس إيه بي" ،بأسثر من  1,350متعاملا .ولفتت أبولبن إلى أن للشرسة في المنطقة  1,600مستشار معتمد من و 120شريك أامال موزاين في  16بلداا ،مضيفة أن هدف
مستب ممثل اللجنة الربااية يسمن في جعل الفلسطينيين جزءاا أساسيا ا من هذه الشبسة .
وقالت" :االتفاقيات التي وقعت اليوم تعني أن جامعات بيرزيت والنجاح وخضوري وبيت لحم والبوليتسنك والقدس والخليل والعربية اسأمريسية قد انضمّت إلى  101من الجامعات
الشريسة في برنامج تحالف الجامعات ،وأنها أصبحت جزءا ا من شبسة "إس إيه بي" ،ما سيم ّسن الطلبة من استساب مجمواة مهمة من المهارات ويتيح أمامهم قدرة أسبر الى
اغتنام فرص العمل ".
التعليق الى الصورة :ثماني جامعات فلسطينية تنضم إلى برنامج تحالف الجامعات من إس إيه بي بهدف تعليم المهارات التقنية والخبرة العملية اللزمة للطلبة لتمسينهم من تلبية
احتياجات قوى العمل في القرن الواحد والعشرين بالتعاون مع مستب ممثل اللجنة الربااية
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